Reclamação / Informação CIAC

Reclamante
Nome:
NIF:
Morada:
Localidade:

C. Postal:

Telefone:
Autorizo a notificaçao por correio eletrónico:

E-mail de notificação:

Reclamado
Nome:
Morada:
Localidade:

C. Postal:

Telefone:
E-mail:
Assunto

Mod. DAF.047.01

Documentos Anexos

Pede deferimento,
Mira, ____ / _____ / _____________
_______________________________________________________
O Reclamante

Declaração de Consentimento do titular de dados pessoais para o tratamento desses dados a
colocar no formulário reclamação/informação e outros documentos onde sejam solicitados –
CIAC Mira
Declaro que, ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, dou o meu consentimento de
forma livre, específica e informada, para o tratamento dos dados pessoais acima recolhidos, para as
finalidades expressas no presente requerimento.
Enquanto titular dos dados pessoais, tenho conhecimento de que, a qualquer momento, poderei retirar o
consentimento agora facultado, bem como, poderei exercer os direitos de acesso, apagamento, retificação,
oposição e alteração, junto da Câmara Municipal de Mira como responsável pelo tratamento dos dados
recolhidos, através do email ciac@cm-mira.pt ou através de carta para o endereço postal (Praça da
República 3070-304 Mira).

Autorizo que os meus dados pessoais sejam tratados para a finalidade constante do pedido de
informação ou reclamação formulado.
Autorizo que os dados pessoais que constam da reclamação/informação apresentada sejam
transmitidos à ___________________________________________, bem assim como a terceiros
(DGC, APDC, CICAP ou _______________________), que eventualmente venham a intervir no
presente processo.
Autorizo que o CIAC, utilize os meus dados pessoais, para receber informação sobre o meu processo,
através de email ou telefone.
Tomei conhecimento que, com a entrada em vigor da Lei nº 63/2019, de 16 de agosto, os conflitos de
consumo até 5.000€ estão sujeitos a arbitragem necessária.
Assim sendo, posso fazer-me representar por advogado ou solicitador, sendo que, caso não tenha
meios económicos para tal, posso solicitar apoio judiciário, nos termos da lei que regula o acesso ao
direito e aos tribunais.

O Município de Mira cumpre integralmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados no que concerne à
recolha e tratamento dos mesmos. Todos os dados recolhidos destinam-se exclusivamente aos fins para os
quais foram solicitados. Para mais informações contactar dpo@cm-mira.pt.

Assinatura: ____________________________________________________
Data: ____/____/_______
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